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1. SPLOŠNO 

 
Ta pravilnik določa pogoje igranja slovenskega Seniors ekipnega ligaškega tekmovanja (ekipno ligaško 
tekmovanje) Seniors organizacije (Seniors) Tenis Slovenije (TS).  
Podroben koledar ekipnega ligaškega tekmovanja pripravi Seniors TS in ga objavi na spletni strani 
www.tenis-slovenija.si.  
Tekmovanje vodi komisar ekipnega ligaškega tekmovanja določen s strani Seniors organizacije. Vse 
tekme se igrajo po pravilniku Seniors ekipnega ligaškega tekmovanja in pravila teniških tekmovanj TS.  
Tekme organizira gostitelj oziroma prvo imenovana ekipa po razporedu tekmovanja. Po dogovoru med 
teniškima kluboma je lahko gostitelj organizator tekme v gosteh. V nadaljnjem besedilu pomeni: 
 
Tekma ‐ ligaško srečanje dveh ekip, 
Srečanje ‐ srečanje dveh posameznikov ali dvojic na ligaški tekmi, 
Tekmovalec – registrirani teniški igralec pri Seniors TS, ki nastopa za ekipo v okviru ligaškega 
tekmovanja za tekoče leto. 
 

2. SESTAVA EKIP ZA LIGAŠKE TEKME 

 
Nastop tekmovalca v izbrani starostni skupini določajo leta, ki jih tekmovalec dopolni do 31. decembra 
tekočega leta. 
 
Starostne kategorije Seniors ekipnega ligaškega tekmovanja: 
 
1. V kategorijah za moške ekipno ligaško tekmovanje poteka v starostnih kategorijah do 45 let (Young 

Seniors), od 45 do 55 let (Seniors) in od 55 let naprej (Super Seniors). 
2. V kategorijah za ženske ekipno ligaško tekmovanje poteka v starostnih kategorijah do 45 let (Young 

Seniors) in od 45 let naprej (Seniors). 
 
Teniški klub lahko prijavi eno ali več ekip v vseh starostnih kategorijah. Tekmovalec pa je lahko 
prijavljen samo v eni ekipi. Tekmovalec iz višje starostne kategorije je lahko prijavljen in tekmuje v 
ekipi, ki nastopa v nižji starostni kategoriji.  
V vsako posamično starostno kategorijo lahko ekipa v kategoriji moški prijavi od 5 do največ 8 
tekmovalcev in v kategoriji ženske od 4 do največ 6 tekmovalk.  
Vsi prijavljeni in registrirani tekmovalci imajo možnost nastopa tako v tekmah posamezno kot v 
dvojicah. 
 
V ekipnem ligaškem tekmovanju se na v vsakem srečanju dveh ekip v moški kategoriji odigra 3 dvoboje 
posamezno in 1 dvoboj v dvojicah (3 + 1). 
V ekipnem ligaškem tekmovanju se na v vsakem srečanju dveh ekip v ženski kategoriji odigra 2 dvoboja 
posamezno in 1 dvoboj v dvojicah (2 + 1). 
 
 
 
 

http://www.tenis-slovenija.si/
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3. PRAVICA NASTOPA 

 
Vsaka prijavljena ekipa Seniors ekipnega ligaškega tekmovanja mora, do razpisanega roka in v skladu z 
veljavnim cenikom TS, poravnati prijavnino za ekipo (75 eurov) ter registracijo za vse prijavljene 
tekmovalce (15 eurov na tekmovalca za koledarsko leto).  
Seznam prijavljenih tekmovalcev in vrstni red po jakostni lestvici znotraj ekipe se po objavi na spletni 
strani TS ne more več spreminjati, kar velja tudi za zaključne tekme (play-off). Naknadne prijave ali 
zamenjave tekmovalcev niso možne. 
 

4. ŠTEVILO IGRIŠČ, PODLAGA, GARDEROBE, ZADRAVNIŠKA SLUŽBA 

 
Vsaka prijavljena ekipa mora razpolagati z najmanj dvema (2) igriščema. V primeru, da je izvedba 
zaključka dvobojev v kategoriji dvojic načrtovana v popoldanskem času, mora imeti domača ekipa 
najmanj eno (1) igrišče pod razsvetljavo, ki je primerno za igranje.  
Igralna podlaga je lahko pesek - tenisit, tepih z granulatom, umetna trava, umetna masa.  
V primeru slabega vremena se lahko srečanje ekip ali posamezni dvoboji igrajo v dvorani ali teniškem 
balonu.  
Poleg igrišč morajo za izvedbo ligaške tekme gostitelji imeti ločeni garderobi z WC-jem in tušem (ločeni 
za gostujočo in domačo ekipo). V kolikor je uporabna le ena garderoba, slednjo koristi gostujoča ekipa.  
Za zdravniško službo mora poskrbeti vsaka ekipa samostojno. 
 

5. DOLŽINA DVOBOJEV 

 
Dvoboji posameznikov in dvojic se igrajo po istem sistemu. Na dva dobljena niza, pri rezultatu 6:6 v 
igrah, se igra podaljšana igra do 7 točk (na 2 točki razlike). 
V primeru tretjega niza se igra match tie-brak do 10 točk (na 2 točki razlike). 
 

6. SISTEM TEKMOVANJA 

 
6.1 LIGA VZHOD ‐ ZAHOD 
 
Glede na geografsko lego se prijavljene ekipe razdelijo v dve skupini, in sicer vzhod in zahod. V primeru 
premajhnega števila (7 ali manj) prijavljenih ekip za dve skupini, se prijavljene ekipe združi v enotno 
skupino.  
V obeh primerih (delitev vzhod-zahod, enotna liga) ekipe igrajo medsebojne tekme po enokrožnem 
sistemu. 
 
6.1.1. ZAKLJUČNE TEKME (play-off) - DELITEV VZHOD ‐ ZAHOD 
 
Po končanem rednem delu ligaškega tekmovanja v skupinah vzhod‐zahod, se na zaključne tekme (play-
off)  uvrstijo prvo in drugo uvrščeni ekipi obeh skupin v vseh kategorijah.  
V polfinalu med seboj igrata ekipa, ki je osvojila 1. mesto vzhod in ekipa, ki je osvojila 2. mesto zahod, 
ter ekipa, ki je osvojila 2. mesto vzhod, in ekipa, ki je osvojila 1. mesto zahod.  
Play-off se izvede tudi če ekipe nastopajo v enotni skupini (7 ali manj). V tem primeru v play-off 
napredujejo najvišje štiri uvrščene ekipe po končanem rednem delu tekmovanja. V polfinalu play-offa 
se pomerijo po sistemu 1. uvrščena ekipa proti 4. uvrščeni ekipi in 2. uvrščena ekipa prosti 3. uvrščeni 
ekipi. 
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Zmagovalni ekipi polfinala odigrata finalno tekmo, ki odloči zmagovalca ligaškega tekmovanja. 
Zaključne tekme (play-off) se igra dva zaporedna dneva. Prvi dan obe polfinalni tekmi, drugi dan pa 
finalna tekma. Datum slednjega je za tekočo tekmovalno sezono določen v »Koledarju TS - poletje«.  
 
6.2. IZVEDBA ZAKLJUČNIH TEKEM (play-off) 
 
Pod okriljem TS se tekmovanje izvede v enem vikendu, skladno z uradno razpisanim datumom in 
mestom tekmovanja, objavljenem v »Koledarju TS - poletje« za tekoče leto.  
TS z lokalnim organizatorjem prevzame obveznosti organizacije dogodka, teniških igrišč, uradnih 
teniških žog, vrhovnega sodnika, sodnikov na stolu, nagrad, medalj za vse udeležence zaključnih tekem 
(play-off), prehodni pokal za najuspešnejšo ekipo.  
Prehodni pokal mora zmagovalna ekipa prinesti na Zaključno prireditev TS, kjer prejme pokal za 
najuspešnejšo ekipo ligaškega tekmovanj tekoče sezone.   
 

7.0. IGRALNI ČAS, VRSTNI RED IGRANJA TEKEM POSAMEZNIKOV IN DVOJIC, PREDSTAVITEV EKIP 

 
7.1. ZAČETEK TEKME, PRIJAVA EKIP 
 
7.1.1. V letni sezoni na zunanjih igriščih  
 
Ekipne ligaške tekme v moških kategoriji do 45 let se igrajo ob torkih, v kategoriji od 45 do 55 let ob 
sredah in v kategoriji od 55 let naprej ob četrtkih.   
Ekipne ligaške tekme v ženski kategoriji do 45 let se igrajo ob torkih, v kategoriji od 45 let naprej pa se 
igrajo ob sredah. 
 
7.1.2. V zimski sezoni na pokritih igriščih 
 
Ekipne ligaške tekme v moških in ženskih kategorijah, se igrajo v vseh starostnih kategorijah ob 
sobotah. 
 
Pričetek srečanja ekip in prve tekme je najkasneje ob 16.15 uri. Srečanje ekip in tekme se lahko igrajo 
tudi ob drugem dnevu in drugih urah, vendar le v primeru dogovora obeh ekip in vednosti komisarja 
ekipnega ligaškega tekmovanja.  
Najmanj 15 minut pred pričetkom tekme (ob 16. uri) kapetana ekip pisno na obrazcu »prijava ekipe« 
prijavita registrirane tekmovalce za posamezne dvoboje. Ob 16. uri morajo biti prisotni tekmovalci v 
kategorijah posamezno, razen, če ni vnaprej dogovorjeno, da se hkrati ne igra več kot en dvoboj.  
Če je na tekmi prisoten sodnik, kapetana le temu predata izpolnjen obrazec »prijava ekipe« prisotnih 
tekmovalcev. V primeru, da sodnik na tekmi ni prisoten, si kapetana izpolnjen obrazec »prijava ekipe« 
izmenjata medsebojno in oba opravljata funkcijo sodnika. 
Kapetan katerekoli ekipe lahko za slehernega prijavljenega tekmovalca zahteva uradni identifikacijski 
osebni dokument.  
Obe ekipi sta odgovorni za prepozen prihod svojih ekip na tekmo, razen če dokažeta okoliščine t. i. višje 
sile.  
V primeru, da ene izmed ekip ni na prizorišču 15 minut pred predvidenim pričetkom prve tekme (ob 
16. uri), v skladu s 4. stavkom točke 7. 1. tekmo avtomatično izgubi 0/4, oziroma 0/3. 
V primeru, da ena izmed ekip nima na prizorišču 15 minut pred predvidenim pričetkom prve tekme (ob 
16. uri) enega izmed tekmovalcev, dotični dvoboj avtomatično izgubi 0:6, 0:6. 
Gostitelj srečanja je dolžan zagotoviti fotografijo/-je obeh ekip s predstavitve. 
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Priporočeno je, da so tekmovalci iz posamezne ekipe na predstavitvi enotno oblečeni. 
 
7.2. IZBIRA IGRIŠČA 
 
Gostitelj ima za posamezni dvoboj pravico izbire igrišča in njegove podlage, kar je ob prijavi ekipe 
dolžan napisati na obrazcu »prijava ekipe«.  
Kapetana obeh ekip v obrazec vpišeta tudi osebo, ki bo opravljala vlogo trenerja. Ta oseba je lahko na 
vseh dvobojih ligaške tekme le ena.  
V primeru, da prijavljeni trener iz opravičljivega razloga med ligaško tekmo ali do njenega konca ne 
more opravljati svoje funkcije, ga lahko nadomesti eden od na ligaško tekmo prijavljenih tekmovalcev 
ali kapetan ekipe. 
 
7.2.1. IGRANJE TEKME NA TREH IGRIŠČIH 
Vse tekme v kategoriji posamezno v moški in ženski kategorij se (načeloma) igrajo na dveh igriščih. Z 
igranjem se pričnejo tekme v kategoriji posamezno, igranje v kategoriji dvojic je vedno zadnja tekma 
na srečanju ekip. 
 
7.2.2. ISTOČASNO IGRANJE DVOBOJEV POSAMEZNO  
V primeru, da gostitelj razpolaga s tremi (3) igrišči, se ob soglasju obeh kapetanov lahko vsi trije dvoboji 
v kategoriji moški posamezno pričnejo istočasno. Tudi v tem primeru lahko gostitelj za svoje 
tekmovalce izbira igrišče. 

 
7.3. IGRIŠČA IN ŽOGE ZA OGREVANJE 
 
Gostitelj mora eno uro pred začetkom ligaške tekme, za potrebe ogrevanja, gostujoči ekipi zagotoviti 
dve igrišči. Pred vsakim izmed dvobojev pa dve primerno rabljeni žogi (iste znamke in tip teniške žoge 
kot se jih uporablja za dvoboj). Seniors ligaško tekmovanje se igra z uradno potrjeno žogo TS.  
 

8. IGRANJE DVOJIC 

 
Prijavo dvojic kapetana oddata sodniku. Če sodnika ni si kapetana izmenjata dokument medsebojno, 
a najpozneje 15 minut po zaključku zadnjega dvoboja posameznikov, in sicer na istem prijavnem 
obrazcu »prijava ekipe« na katerem sta oddala prijavo za tekme posameznikov.  
Za igranje dvojic lahko kapetana izbereta izključno med tekmovalci, ki sta jih prijavila pred začetkom 
ligaške tekme, a pod pogojem, da le‐ti na ligaški tekmi niso bili diskvalificirani zaradi prekrškov vedenja. 
Igra dvojic se mora pričeti najkasneje eno uro po končanem zadnjem dvoboju posameznikov. 
 

9. TOČKOVANJE, DOLOČITEV VRSTNEGA REDA PO REDNEM DELU 

 
9.1. TOČKE ZA ZMAGO 
Zmagovalna ekipa ligaške tekme prejme 3 točki, za neodločen rezultat v moških kategorijah prejmeta 
obe ekipi po 1 točki, poražena ekipa pa prejme 0 točko. Ekipa, ki se ni udeležila predpisane in 
dogovorjenega srečanja in/ali je bila diskvalificirana prejme 0 točk. 
 
9.2. DOLOČITEV VRSTNEGA REDA EKIP 
V primeru, da imata po rednem delu igranja dve ekipi ali več ekip enako število točk, se vrstni red določi 
po sledečih kriterijih: 
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a) ekipa, ki je osvojila več dvobojev, 
b) ekipa, ki ima manj porazov, 
c) ekipa, ki je osvojila več nizov, 
d) v primeru enakega števila nizov zmaga ekipa, ki je osvojila več iger, 
e) v primeru enakosti tudi po kriteriju iz točke c) vrstni red ekip določi žreb. 
 

10. PREKINITEV, PRELOŽITEV, PONOVITEV TEKME 

 
10.1. PREKINJENA TEKMA 
Zaradi dežja ali drugih okoliščin lahko sodnik  tekmo ali dvoboj  prekine. Tekma ali dvoboj se nadaljuje 
takoj, ko je to mogoče.  
V primeru dežja se mora tekma ali dvoboj dokončati v dvorani (ne glede na vrsto podlage), če jo ima 
gostitelj na razpolago. V opisanih razmerah je dolžnost sodnika oziroma kapetanov narediti vse kar je 
v njuni moči za dokončanje tekme v istem dnevu, pri tem pa upošteva minimalne pogoje po tem 
pravilniku za dokončanje tekme.  
Za začetek ligaške tekme velja prvi servis v prvi igri prvega dvoboja. Če se tekma ne more nadaljevati v 
dnevu prekinitve, sodnik sporazumno s kapetanoma določi termin nadaljevanja in o tem takoj, pisno 
preko e-pošte, obvesti komisarja ligaškega tekmovanja.  
V primeru, da sporazuma o terminu nadaljevanja ni mogoče doseči, se tekma dokonča v prvem 
prostem rezervnem terminu, ki ga določi komisar Seniors ekipne lige.  
V primeru incidenta mora glavni sodnik dvoboj nemudoma prekiniti. V primeru izzivanja večjih 
incidentov mora sodnik prekiniti tekmo. Uradne osebe domače ekipe so v tem primeru dolžne 
gostujoči ekipi in sodnikom omogočiti varen odhod.  
Če funkcijo sodnika opravljata kapetana morata v primeru kakršnega koli incidenta ali sporne zadeve, 
stanje vpisati v zapisnik ligaške tekme. Ob predlogu za disciplinsko prijavo mora biti naveden razlog in 
izjava prijavljene osebe v zvezi s prekrškom. 
Prekinjeno tekmo se rezultatsko nadaljuje na istem mestu prekinitve. To pomeni, da se nadaljuje, kot 
da prekinitve ne bi bilo. V primeru, da igralec ene od ekip v času nadaljevanja zboli ali se poškoduje, 
mora odsotnost od srečanja in igranja tekme dokazati z zdravniškim potrdilom. V tem primeru se 
dogodek ne šteje kot predan dvoboj brez razloga, za kar je oproščen disciplinske kazni v skladu s 
tekmovalnim pravilnikom TS. 
 
10.2. PRELOŽITEV TEKME 
Preložitev tekme je možna le v primeru višje sile (dež, naravne nesreče ipd.). V takem primeru se 
kapetana obeh ekip dogovorita za nov termin in sporazum javita komisarju Seniors lige.  
V kolikor se kapetana ne dogovorita novi termin določi komisar Seniors ekipne lige. 
 
Na preloženi tekmi lahko igrajo samo tisti tekmovalci, ki so imeli pravico nastopa v prvotno določenem 
datumu za igranje tekme, razen če so po tem terminu to pravico zaradi disciplinskih prekrškov izgubili. 
 
10.3. PONOVLJENA TEKMA 
Na ponovljeni tekmi lahko nastopijo samo tekmovalci, ki so imeli pravico nastopa na razveljavljeni 
tekmi, prijavljeni na licu mesta na prijavnem obrazcu (»prijava ekipe«) razveljavljene tekme. V tem 
primeru kapetana lahko ponovno poljubno izbirata med vsemi prijavljenimi (nekaznovanimi) 
tekmovalci.  
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11. PREDAJA TEKME ALI POSAMEZNEGA DVOBOJA 

 
11.1. PREDAJA TEKME 
Za prvo neupravičeno neodigrano tekmo v rednem delu se ekipa v tabeli za uvrstitev kaznuje z 
odvzemom dveh točk.  
Za drugo neupravičeno neodigrano tekmo v rednem delu se ekipa kaznuje z odvzemom 4.  
Za tretjo neupravičeno ne odigrano tekmo se ekipa izključi iz ekipnega ligaškega tekmovanja prepove 
nastopanje v ligaškem Seniors tekmovanju. V kolikor ekipa iz ekipnega ligaškega tekmovanja predčasno 
prostovoljno izstopi le ta ni upravičena do povrnitve prijavnine. 
 
11.1. PREDAJA DVOBOJA 
Neopravičena predaja dvoboja v ligaški tekmi ni dovoljena in pomeni poraz dvoboja z 0:6, 0:6. 
 

12. GOSTOLJUBJE IN OBVEZNOSTI DOMAČE EKIPE  
 

Gostujoče ekipe so brez stroškov za izvedbo tekmovanja oziroma srečanja ekip. Stroške igrišč, žog in 
stroške manjše pogostitve se porazdeli med tekmovalce domače ekipe. 

 
Vsi dvoboji posameznikov in dvojic se morajo igrati s tremi novimi igralnimi žogami, ki ustrezajo 
določilom o igralnih žogah TS za tekoče leto.  
V primeru, da domača ekipa za ligaško tekmo uradnih žog TS ne dobavi, lahko sodnik ali gostujoča 
ekipa igranje odklonijo. S tem domača ekipa avtomatično izgubi vse tekme z 0:6, 0:6.  
 

13. KAPETANI, TRENERJI 

 
Vsako ligaško ekipo poleg tekmovalcev sestavljajo: 

1) kapetan, ki opravlja organizacijska opravila v zvezi z ligaško tekmo, 
2) trener, ki na ligaški tekmi svetuje tekmovalcem (sedi na igrišču).  

Na igrišču pri vsaki ekipi lahko sedi samo ena oseba, ki jo ekipa pred tekmo prijavi kot trenerja na 
obrazcu »prijava ekipe«. Trenerju je dovoljeno zapuščati klop ali prihajati nanjo le ob menjavi strani.  
V primeru, da sodnik trenerja zaradi kakršnegakoli vzroka izključi ali pa le‐ta iz objektivnih razlogov ne 
more več opravljati svojih nalog, ga lahko zamenja le eden od za dotično tekmo prijavljenih 
tekmovalcev ali kapetan.  
Za organizacijo domače tekme je sodniku odgovoren kapetan domače ekipe. Četudi sodnik ni prisoten 
je kapetan gostitelja odgovoren za organizacijo in potek tekme.  
Uradne osebe na vsaki ligaški tekmi so vsi tekmovalci, kapetan in trener. Vsi našteti so odgovorni za 
vsa dejanja svoje ekipe in potek celotne tekme. Uradne osebe so prav tako vsi sodniki ligaške tekme. 
Proti prijavljenim uradnim osebam ukrepa disciplinski sodnik TS. 
 

14. PRIJAVNINA 

 
Prijavnino za ligaško tekmovanje določi STO TS, ki je objavljena v ceniku dejavnosti TS ter razpisu za 
nastopanje v ligaškem tekmovanju za tekoče leto. 
 

15. OSTALA DOLOČILA 

 
Ligaška tekma mora biti odigrana v enem dnevu brez prekinitev, razen v primeru višje sile. 
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Gostitelj mora gledalce in njihovo obnašanje nadzorovati in za njih tudi odgovarja. Enako velja za 
gostujočo ekipo oziroma njihove navijače. V primeru izgredov položaj obravnava vodstvo STO TS, ki iz 
lige lahko izključi ekipo, katere navijači so izgrede povzročili. 
Tekmovalci morajo biti na dvoboju oblečeni v primerna teniška oblačila. Dolžnost sodnika oziroma 
kapetanov, če opravljata funkcijo sodnika, je, da pred začetkom tekme preveri pravilni vrstni red obeh 
ekip in morebitno napako takoj odpravita.  
V primeru napačne postavitve vrstnega reda znotraj ekipe, komisar veteranskih lig pritožb ni dolžan 
obravnavati.  
Komisar ekipne lige je napako postavitve vrstnega reda ekipe dolžan obravnavati v primeru, ko kapetan 
nasprotne ekipe opozori na napako, a slednji tekmo vseeno odigra v napačnem vrstnem redu. 
Pripombo mora kapetan ob zaključku obvezno vpisati v zapisnik »prijava ekipe« in ga poslati komisarju 
ekipnega ligaškega tekmovanja.  
Ekipa mora vse tekme rednega dela odigrati do zadnjega nadomestnega termina za tekočo sezono. V 
nasprotnem primeru ekipa ni upravičena za nastop na zaključnih tekmah (play-off). 
 

16. PRITOŽBE 

 
Sodnik odloča le v primeru, če je bil ob spornem dogodku prisoten na licu mesta in izključno v primeru 
o vprašanjih glede pravil. Odločitev sodnika je dokončna.  
V primeru, da funkcijo sodnika opravljata kapetana, sta si slednja dolžna prizadevati spor rešiti v 
športnem duhu in Pravilniku Seniors ekipne teniške lige ter ostalih pravilnikih TS. 
Kapetan ekipe je oseba, ki lahko komisarju veteranske lige vloži pritožbo. Pritožbo mora v zapisniku 
ligaške tekme najaviti. Drugo stopenjski organ je izvršni odbor STO TS, čigar odločitev je dokončna. 
 

17. REGISTRACIJA TEKME 

 
Tekmo, na katero ni bilo pritožb, komisar veteranske lige registrira z doseženim rezultatom. Ekipa, ki 
se želi na rezultat in/ali organizacijo ligaške tekme pritožiti, mora slednje napisati v zapisnik ligaške 
tekme takoj po zaključku le te.  
Pri tekmah, na katere so bile vložene pritožbe, se z registracijo rezultata počaka do pravnomočnosti 
sklepa. 

 

18. DISCIPLINSKE ODLOČBE 

 
Disciplinske prekrške tekmovalcev in drugih uradnih oseb se obravnava po disciplinskem pravilniku TS, 
kazni po tem pravilniku izreka disciplinski sodnik TS. 
 

19. SPOROČANJE REZULTATOV 

 
Sodnik ali kapetan gostitelja, če le ta opravlja funkcijo sodnika, sta komisarju veteranskih lig, v 
predpisanem računalniškem obrazcu »ZAPISNIK LIGAŠKE TEKME«, dolžna poslati rezultate po 
elektronski pošti na naslov info@tenis-slovenija.si , in sicer v roku 24 ur od zaključka zadnjega dvoboja.  
 

20. TOČKOVANJE ZA LESTVICO TS 

 
Točkovanje in lestvica posameznikov bodo vodene z uveljavitvijo lestvice UTR. 
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 PRAVILNIK SENIORS EKIPNEGA LIGAŠKEGA TEKMOVANJA TENIS SLOVENIJE 

V Ljubljani, 1. februar 2021  
 
Pripravil in dopolnil: 
 
Luka Zalaznik 
 
 
 


